Tabs
Calcium
tabletten om te ontzuren met zuiver calcium

Zuur-base in balans!

“Voor een
vitaal leven”

Alka® Tabs Calcium,

ontzuren en sterke botten!
Onze westerse levensstijl, persoonlijke gezondheidssituatie en leefomgeving hebben een grote
invloed op de verzuring van ons lichaam. Een teveel
aan opgehoopte zuren kan de stofwisseling in uw
lichaam drastisch verstoren. Een goede zuurbalans
is essentieel voor uw dagelijks functioneren.
Met de Alka® Tabs Calcium gaat u uw lichaam
ontzuren. Opgehoopte zuren worden opgelost en
afgevoerd. Daarnaast wordt zuiver geïoniseerd
calcium aan het lichaam toegevoegd. Goed voor
mensen met een tekort aan calcium. Alka® Tabs
Calcium voorziet u in uw dagelijkse calciumsuppletie en in een evenwichtige zuur-base balans.

De Alka® Tabs Calcium tabletten bestaan uit
calciumcarbonaat, omhuld door een speciale
maagsapresistente coating. Hierdoor passeren
de tabletten de maag zonder aangetast te worden
door het maagzuur.
In de darmen worden de calciumionen en carbonaationen via de darmwand in het lichaam opgenomen.
Met het dagelijkse gebruik van Alka® Tabs
Calcium bewandelt u het pad van structurele gezondheidsverbetering. U gaat naar de wortel van
het probleem. Een schoon en ontzuurd lichaam
met voldoende calcium weet de immuniteitsfunctie
te reactiveren en houdt u op de been!

Starten met
Alka Tabs Calcium

Alka Tabs Calcium
is er voor u!

Neem 3 x daags 1 tablet na een maaltijd. Alka®
Tabs Calcium is verpakt in handige doordrukstrips
zodat u ze altijd gemakkelijk kunt meenemen.

Wilt u uw fysieke en mentale gesteldheid verbeteren?
Heeft u een dagelijkse extra behoefte aan calcium
en daarnaast gewrichtsklachten, huidproblemen,
spierpijnen, chronische moeheid, overgewicht of
andere klachten die gepaard gaan met verzuring?
Dan is Alka® Tabs Calcium een goede keuze!

®

Alka® Tabs Calcium kan erg goed in combinatie
worden gebruikt met Alka® Druppels en Alka®
Thee. Een dagelijkse combinatie van bijvoorbeeld
2 tabletten Alka® Tabs Calcium en 3 glazen
water met Alka® Druppels zorgt voor een
optimale ontzurende werking. Drink wanneer het
u uitkomt enkele koppen Alka® Thee om de
losgeweekte zuren uit het lichaam te voeren.
Dit maakt uw dagelijkse ontzuring compleet!

®

Sporters kennen het proces van verzuring van
lichaam en spieren maar al te goed. Ook de recreatieve fietser of wandelaar weet beslist wat spierpijn
is! Alka® Tabs Calcium gaat de verzuring tegen
waardoor u langer kunt genieten van uw sport of
recreatie. Een weldaad voor de actieve mens!
Maar ook gezonde mensen die nog lang willen
genieten van hun vitale leven vinden in het
dagelijkse gebruik van Alka® Tabs Calcium
een uitstekend product.

Er vaar h et basisch e
Alka® producten ondersteunen en vullen elkaar
aan. Los opgehoopte zuren op met Alka® Druppels door meerdere keren per dag enkele druppels
toe te voegen aan uw drinkwater.
Met Alka® Tabs en Alka® Tabs Calcium bereikt
u hetzelfde, maar dan eenvoudig door het nemen
van tabletjes.

Alka® Tabs Calcium voegt daarnaast óók nog
zuiver geïoniseerd calcium toe aan uw lichaam;
goed voor de botten!
Geniet van basische lig-, hand- en voetbaden en
douches met Alka® Bad badzout. Door o.a. bicarbonaten, himalayazout, magnesium, en maar liefst
12 soorten edelstenen in zuivere poedervorm voert
Alka® Bad zuren af via de huid. Uw huid kan
weer ademen en voelt zijdezacht aan.

leven met Alka

®

Voer de zuren verder af door het dagelijks drinken
van enkele koppen Alka® Thee. Deze heerlijke
kruidenthee bevat maar liefst 52 speciaal geselecteerde kruiden om uw lichaam optimaal te ontzuren.
Het natuurlijke supplement Alka® Greens zit
boordevol basische voedingsstoffen. Los dagelijks
de inhoud van een handige stick met Alka®
Greens extracten op in water en breng uw essentiële mineralenvoorraad weer op peil!
Combineer alle Alka® producten eenvoudig met
elkaar om uw ontzuring zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken. Ervaar het basische leven
met Alka®!
Voor meer informatie ga naar www.alkavitae.com
of vraag ernaar bij uw Alka® verkooppunt.

Alka® Coach
AlkaVitae® neemt uw gezondheid serieus
en weet als geen ander dat ieder persoon uniek
is. Goede gezondheid verschilt van persoon tot
persoon. Om u te ondersteunen in het nastreven
van een optimale gezondheid kunt u gratis gebruik
maken van de Alka® Coach.
Als u wilt weten wat de Alka® producten voor
uw specifieke situatie kunnen betekenen, of
als u tijdens het gebruik van de Alka®
producten behoefte heeft aan begeleiding,
neemt u dan contact op via www.alkavitae.com
of bel de Alka® Coach:
vanuit Nederland: (040) 30 400 17
vanuit België: 03 808 15 98




AlkaVitae International BV
Eindhoven, the Netherlands
www.alkavitae.com

AlkaVitae®

the original Alka® company

